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1. OBSAH A CÍL PRÁCE (stručná informace o práci, formulace cíle):  
 
Práce si klade za cíl analyzovat parlamentní projevy nizozemského politika Geerta Wilderse (PVV) a odpovědět 
na otázky: 1) zda Wilders spadá do definice populismu a 2) zda jsou kritika islámu a evropské integrace v jeho 
proslovech konstantně přítomnými tématy, nebo jestli jsou zmiňovány pouze příležitostně. 
 
2. VĚCNÉ ZPRACOVÁNÍ (náročnost, tvůrčí přístup, argumentace, logická struktura, teoretické a 

metodologické ukotvení, práce s prameny a literaturou, vhodnost příloh apod.):  
 
Teoretické a metodologické ukotvení práce je kvalitní, používaná literatura je hojná a vhodně zvolená. Text je 
výstupem vlastního výzkumu (obsahová analýza politických projevů), čímž překonává požadavky kladené na 
bakalářské práce na IMS FSV UK. 
 
3. FORMÁLNÍ A JAZYKOVÉ ZPRACOVÁNÍ (jazykový projev, správnost citace a odkazů na literaturu, 

grafická úprava, formální náležitosti práce apod.):  
 
Práce je napsaná korektním a čtivým jazykem, vloudilo se do ní jen minimální množství překlepů (str. 27, 33, 
55), opakovaně citovaný nizozemský politik se však jmenuje Frits Bolkestein, nikoliv „Bolkenstein“. Na 
několika místech se autorka dopustila typografických chyb (rozdílné fonty uvozovek v titulu práce a symbolu % 
na str. 27). Šotek vložil do tištěné verze práce stranu 39 dvakrát. Poznámkový aparát je zpracovaný příkladně, 
pouze kolísá použití pomlčky a spojovníku. Odkazy na poznámky pod čarou patří za interpunkci, internetové 
odkazy mají být opatřené datem přístupu (obojí str. 15).  
 
4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z bakalářské práce, silné a slabé stránky, 

originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): 
  
Autorce se podařilo z původně nepříliš přesvědčivého projektu předložit velice kvalitní práci, která splňuje 
všechny formální požadavky, nadto přichází z výsledkem původního výzkumu. Postrádám pouze detailnější 
vymezení či bližší definici korpusu analyzovaných textů (výběr vzorku dat), reflektující možnosti, které takové 
projevy nabízejí a které naopak nikoliv (str. 15); analýzu by bylo vhodné doplnit alespoň základním 
kvantitativním pohledem (např. frekvenční analýza). 
 
5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ (jedna až tři): 
  
1) Docházíte k výsledku, že Wilders splňuje předpoklady pro zařazení do kategorie populismu (podle 

Taggarta a Muddeho), co z takového zjištění vyplývá?  
2) V práci jste analyzovala výlučně Wildersovy parlamentní projevy. Změnily by se nějak Vaše výsledky, 

kdybyste analyzovala např. jeho mediální výstupy nebo proslovy před voliči? 
 
6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 
 (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl):  
 
Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě, navrhuji hodnocení stupněm výborně.  
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